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SUGESTIONA AO PODER EXECUTIVO QUE SEJA INSTALADO 

INTERNET SEM FIO DE FORMA GRATUITA NAS PRAÇAS DO 

MUNICÍPIO DE POXORÉU - MT. 

                    Diante dos preceitos regimentais e com anuência do 

Soberano Plenário, requeiro a Mesa Diretora desta Augusta Casa de Leis, 

que encaminhe expediente indicatório ao Executivo Municipal, 

mostrando-lhes a necessidade acima mencionada. 

 

Senhor Prefeito,  

Senhores Vereadores, 

 

                    Justificamos a presente indicação, levando em consideração 

a necessidade do Poder Executivo proceder à instalação de internet sem 

fio de forma gratuita nas praças do Município de Poxoréu – MT. 

 

  É imperioso mencionar que a internet é um eficaz meio de 

informação e comunicação, logo é imprescindível que o Poder Público 

pense nas formas de oferecer esse serviço com qualidade e de modo 

gratuito à população. 

 

  Ademais, na cidade de Poxoréu há um numero considerado 

de pessoas que acessam o sinal de “wi-fi” disponibilizado de forma 

fechada e sem a devida autorização do proprietário da rede, por não 

haver sinal disponibilizado em espaço público adequado. 
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 Por conseguinte, com a disponibilidade de uma rede aberta e grátis 

nas praças públicas, as pessoas poderão acessar a internet, o que 

garantirá maior comodidade e segurança aos internautas. 

 

Por esta razão, solicito apoio a esta Casa de Leis, pois assim 

estaremos fazendo nosso papel de porta-voz da população Poxorense, e 

desta já, requeiro o acatamento desta indicação pelo Excelentíssimo 

Prefeito Municipal da cidade. 

 

                      Sala das Sessões do Plenário “Tarquínio Soares Silva”, aos 

vinte e seis dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito. 

 

 

Ver. Edson Pereira Figueiredo  

 

 


